
 

 בע"מ  סבא-הכלכלית לפיתוח כפרחברה  ה
                                                           
 הנדסה וביצוע   תי/ סמנכ"ל דרוש/ה

 
 . [עדכון תנאים ונוסח מכרז] הנדסה וביצועסמנכ"ל לבחירת  04/2022 פומבי מכרז

  
בע"מ  חברהה סבא  כפר  לפיתוח  מוע  "(החברה)"  הכלכלית  בזאת  עצממזמינה  הרואים  ם  מדים 

 . מועמדותםגיש , להסמנכ"ל הנדסה וביצועמתאימים לתפקיד של 

 תנאי סף  .1

בעל   .1.1 ממוהמועמד  אקדמי  יסתואר  על  המוכר  להד  המועצה  או גבוהה  להכ שדי   ,

ההנדסה בתחום  לארץ  בחוץ  אקדמיים  תארים  להערכת  מהמחלקה  הכרה   / שקיבל 

 אדריכלות/ תכנון ערים; 

ר .1.2 מהנדס  חוק  שויהמועמד  והאדריכליםהמהנדסי  לפי  ריש  1958  , תשי"חם  יון  ובעל 

 ; ו/או הנדסת בניין בתוקף בתחום ההנדסה האזרחית

ב .1.3 מוכח  המועמד  ניסיון  ניהשנים    5של  על  תוך  הרלוונטי  העיסוק  בתחום  ול לפחות 

במספר פרויקטים בהיקף  יועצים הנדסיים/ קבלני ביצוע    /צוותי ביצוע  /תכנון צוותי  

 ;כל אחד םליון שקליימ  20 -של כ

בכפיפות   ם מקצועיים יד בניהול צוות עוב  לפחות  שנים  לושהמועמד בעל ניסיון של ש .1.4

            ישירה.

 ם והגשת מועמדות כללי .2

המלא   .2.1 המכרז  נוסח  התפאת  תיאור  היתהכולל  לרבות  והכישורים קיד,  רונות 

האינט באתר  למצוא  ניתן  לתפקיד  בכ הנדרשים  החברה  של  : תובת רנט 

com.co.il/tenders-https://ksaba/   

ל  .2.2 תוך    jobcal@ksaba.co.ilלכתובת מייל  רלוונטיים  המסמכים הל  כלאת  הגיש  יש 

. לא  12:00שעה  ב  27.7.2022, וזאת לא יאוחר מיום  ציון התפקיד בכותרת האימייל

 עות שיוגשו בכל דרך אחרת. ה הצבלנתתק

ל .2.3 להפנות  ניתן  הבהרה  כיאשמרה  שאלות  מור   MorK@ksaba.co.ilבכתובת:  עו"ד 

 מענה לשאלות יישלח לפונה.  . 12:00בשעה  25.7.2022יום עד ל

  נדרשים החברה רשאית לזמן את כל המועמדים העומדים בתנאי הסף ובכישורים ה  .2.4

 הנוספים או את חלקם לראיון. 

ת  .2.5 רשאית  החברה  המועמדהא  את  התאמ/ לשלוח  למבחני  חיצוני  ה  ים  כפי במכון 

 . שייקבעו על ידי החברה

שפורסם .2.6 הקודם  המכרז  בנוסח  מועמדותם  שהגישו  ועומדים   (4/2022)  מועמדים 

הסף הכלל   בתנאי  המעודכן   מכרז השל  ים  יובתנאים  הנוסח  פי  ושל  על  באתר  עיל 

   ינם נדרשים להגיש מועמדותם בשנית.  , א ברההח

לנשים  מ .2.7 כי ההצעה מופנית  ומובהר  נוחות בלבד  זכר מטעמי  זה מנוסח בלשון  סמך 

 . וגברים כאחד

 
 שגיא חן, מנכ"ל 

 
 סבא בע"מ -החברה הכלכלית לפיתוח כפר
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